
گزارش

سالنودراسارتبارنگوبويديگريتحويلميشد
سفره خالقانه هفت سين آزادگان پر از عشق و صفا بود

احمدمحمدتبريزي
وقتي صداي گام هاي به��ار در گوش طبيعت 
مي پيچد ش��وري وصف ناپذي��ر سراسر وجود 
آدمي را فرا مي گيرد. آدمي با بهار دوباره متولد 
مي شود و دوست دارد اين تولد را آزاد و رها در 
كنار عزيزانش سپري كند. سخت و دشوار است 
وقتي بهار نرم نرمك از راه برسد و آزادي بودن در 
طبيعت و بودن در كنار خانواده را نداشته باشيد. 
هنگامي كه تيك تاك عقربه ه��اي ساعت در 
آخرين ساعات پاياني سال خبر از تحويل سال 
جديد مي دهند و شروع بهار را جشن مي گيرند 
دردناكترين حس ب��ودن در چارچوب اسارت 
است. دوري از ميهن و خان��واده هنگام لحظه 
تحويل سال ب��راي آزادگان دلتنگ��ي فراواني 
به همراه مي آورد، ام��ا آنها مانند تمام لحظات 
ديگر اسارتشان از هر تنگن��ا يك فرصت براي 
زدودن دل از غم و ناراحت��ي ايجاد مي كردند.  
آزادگان در روزهاي اس��ارت در شرايطي قرار 
داشتند كه هنگام نو شدن سال، هيچ خبري از 
سفره هفت سين و تنگ بلور ماهي نبود. جمع 
شدن خانواده، دادن و گرفتن عيدي و تفالي بر 
فال حافظ در حد يك رؤيا ب��ود. اسراي ايراني 
آدم هايي نبودند كه در روزهاي اسارت در رؤيا 
سير كنند و بخواهند دست روي دست بگذارند 
و كاري نكنند.  پس خيل��ي زود دست به كار 
شدند تا از كمترين امكانات هنگام تحويل سال 

بيشترين استفاده را ببرند. آنها از خانواده هايشان 
دور بودند، ولي در اردوگ��اه يك جمع باصفا را 
كنار هم تشكيل داده بودند ك��ه در كنارشان 
مي شد لحظ��ات خوشي را ساخ��ت. امكانات 
محدود بود و هر كسي مسئوليت انجام كاري را 
بر عهده گرفت.  يكي مسئول سبز كردن سبزه 
شد. مقداري خاك از حياط اردوگاه برمي داشت، 
مقداري بذر از آشپزخانه مي گرفت و مأموريت را 
شروع مي كرد. هر روز به بذر در خاك آب مي داد 
و زير آفتاب نگهش مي داشت. همين كار ساده 
بايد به صورت مخفيان��ه انجام مي شد؛ چراكه 
وقتي مأموران بعثي متوجه مي شدند هم سبزه 
را از بين مي بردند و ه��م تنبيه و مجازات براي 
فرد و ساير نفرات در نظر مي گرفتند. سبز شدن 
دانه ها بذر اميد را در دل آزادگان مي كاشت و به 
آنها نويد آمدن روزهاي بهتر را مي داد.  از ميان 
سين ها سبز كردن سب��زه سخت ترين كاري 
بود كه ب��ه هر ترتيبي انجام مي ش��د. آزادگان 

كه توانسته بودند سبزه را در آن شرايط سخت 
سبز كنند، پس تهيه ديگ��ر سين هاي سفره 
هفت سين كار چندان سختي نبود. آنها براي 
كامل كردن سفره هفت سين ش��ان بايد فكر 
بكري مي كردند. فكر بكري ك��ه گاهي سفره 
هفت سين را اينگون��ه تشكيل مي داد: سنگ، 
سنجاق، سيگار، سيم  خاردار، سركه، سيب و 
نقاشي اي از سنجد. بعضي سال ها اگر شانس به 
آنها رو مي كرد، مي توانستند چند سين ديگر را 
به طرق مختلف تهيه  كنند و اگر نمي توانستند 
به همين سفره هفت سين قناعت مي كردند. 
جاي سفره هم پتويي را پهن مي كردند و سفره 
هفت سين خالقانه شان را رويش مي گذاشتند. 
اين سفره هف��ت سين ساده تري��ن و در عين 
حال باصفاترين سفره اي بود كه شكل گرفته 
بود. براي هر سينش زحمات بسياري كشيده 
بودند و ارزش فراواني برايشان داشت.  در كنار 
تهيه سفره هفت سي��ن تميز كردن آسايشگاه 
و تزئين كردن ديوارها كار ديگري بود كه آنها 
را از محيط يكنواخت اسارت خارج مي كرد. با 
زرورق سيگار و كاغذه��اي رنگي به ديوارهاي 
خاكستري آسايشگاه كمي جان مي دادند. آنها 
كه خيلي با ذوق و سليقه بودند كارت تبريك 
درست مي كردند و هديه مي دادند. روي ديوار 
با خط هايي نه چندان درشت آيه هايي از قرآن 
يا احاديثي از امام��ان مي نوشتند. اگر شانس 

ياري شان مي كرد و در آسايشگاه سربازي شيعه 
به پستشان مي خورد كارشان خيلي راحت تر 
مي شد. در غير اين صورت ممكن بود همه چيز 
لو برود و اولين روزهاي سال با تنبيه و شكنجه ها 

به سخت ترين روز سال تبديل شود. 
هنگام تحويل سال همه آزادگان دور اين پتو 
جمع مي شدند، به دع��ا مي پرداختند و روي 
همديگر را مي بوسيدن��د. بايد مراسم تحويل 
سال نو را با كمترين سروصدا انجام مي دادند؛ 
چراكه به محض فهميدن تنبيه هاي سختي در 
انتظارشان بود. پس ديد و بازديدهاي آزادگان 
در اردوگاه شروع مي شد و اسرا به آسايشگاه هاي 
مختلف س��ر مي زدن��د و بدين شك��ل ديد و 
بازديدهاي نوروزي را انج��ام مي دادند. گاهي 
اوقات كه شرايط مس��اعد ب��ود در ايام عيد به 
برنامه هاي فرهنگي مثل س��رودن و خواندن 

شعر و اجراي تئاتر مي پرداختند. 
آزادگان با اينك��ه در اس��ارت دور از خانواده و 
وطن بودند، ولي آمدن بهار و ن��وروز آنها را به 
تكاپو مي انداخت. همين تكاپ��و حال و هواي 
اردوگاه و رزمندگ��ان را عوض مي كرد و باعث 
مي شد تا اسارت رنگ و بوي ديگري بگيرد. آنها 
نمي توانستند آزادانه عيد نوروز را جشن بگيرند، 
ولي همان دورهم جم��ع شدن لحظه تحويل 
سال برايشان پر از معنا و مفهوم بود. آنها با وجود 
تمام سختي ها از لحظاتشان با امكانات حداقلي 
نهايت استفاده را مي بردند و بهترين لحظات را 
مي ساختند. همين روحيه اجازه نداد تا نااميدي 

و افسردگي بر آنها غلبه كند. 
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 اولينفروردينانقالب
فروردين ماه 1358 ب��ود كه روزنامه كيهان از 
تجاوز جنگنده هاي بعثي به آسمان خوزستان 
خبر داد. اين مورد را باي��د از اولين تجاوزهاي 
ارتش بعث عراق بدانيم كه شروعي بر تجاوزهاي 
پ��ي در پي اين كش��ور تا آغ��از رسمي جنگ 
تحميلي ش��د. فروردين اولين س��ال پيروزي 
انقالب گذشته از آنكه پرده از نقاب همس��ايه 
غربي كشورمان برداشت، ماه آغاز اغتشاشات 
در مناطق مرزي كشور توس��ط ضدانقالب و 
جدايي طلب ها نيز ب��ود. در كردستان كه تنها 
هشت روز پس از پيروزي انقالب پادگان مهاباد 
سقوط كرده بود، ضدانق��الب در فروردين ماه 
58 يك رژه بزرگ انجام داد تا قدرت خود را به 
رخ جوانان انقالبي بكشاند. 22 فروردين شروع 
آشوب ها در سيستان و بلوچستان رقم خورد و 
همچنين آبادان شاهد ايجاد درگيري توسط 

خلق عرب بود. 
 نوروِزايذايي!

دقيقاً اولين روز از شروع سال 1360 مصادف 
با انج��ام عمليات ايذاي��ي در منطقه عمومي 
كردستان به فرماندهي مشترك سپاه و ارتش 
بود. روز يكم فروردين م��اه رزمندگاني كه در 
محور مري��وان- ارتفاع ق��وچ سلطان حضور 
داشتند، انتظار شروع عملياتي را مي كشيدند 
كه به جاي حضور در سفره هفت سين آنها را 
آماده بزم آتش و گلوله و خون كرده بود. جبهه 
ايران مي رف��ت تا پس از غافلگي��ري اوليه در 

جنگ، با عمليات ايذايي و محدود، دشمن را 
به جنگي فرسايشي بكشاند و آمادگي خود را 
بازيابد. تعطيالت نوروز سال 60 تا چهاردهم 
فروردي��ن شاهد پن��ج عمليات��ي ايذايي در 

جبهه هاي غرب، جنوب و شمالغرب بود. 
 عيديفتحالمبين

بزرگ تري��ن اتفاق��ي ك��ه فروردين م��اه در 
هشت سال جنگ به خ��ود ديد، آغاز عمليات 
فتح المبي��ن از بام��داد دومي��ن روز از نوروز 
1361 ب��ود. رزمندگان��ي ك��ه آن روزها در 
شمال خوزستان جمع ش��ده بودند، از بامداد 
1361/1/2 با رمز يازهرا)س( عمليات بزرگ 
و گس��ترده اي را براي آزادس��ازي زمين هاي 
شمال خوزستان و جنوب اي��الم آغاز كردند. 
پيش از آن ط��ي عملي��ات ثامن االئمه)ع( و 

طريق الق��دس ابتدا حصر آبادان شكس��ته  و 
سپس شهر بستان تا نواحي مرزي چزابه آزاد 
شد، اما فتح المبين كه اهداف بزرگي را نشانه 
رفته بود، در زمان خود يك عمليات بي نظير 
به شمار مي رفت. فتح المبين چون عيدانه اي 
تقديم مل��ت ايران شد و ب��ا آزادسازي 2هزار 
و500 كيلومتر از مناط��ق اشغالي كشورمان 
و اسارت چيزي حدود 11 ه��زار نفر از نفرات 
دشمن، ضربه سهمگيني به پيكر ارتش بعث 

عراق وارد كرد. 
 نبردباموانعدرفروردينسال62

بعد از فتح المبين باي��د عمليات والفجريك را 
دومين اتفاق بزرگي بدانيم ك��ه در فروردين 
ماه انجام گرفته است. در زمستان سال 61 كه 
والفجر مقدماتي در منطقه جنوب فكه صورت 

گرفته بود، اهداف مورد نظ��ر محقق نشدند، 
لذا قرار شد عملي��ات والفجر مقدماتي در 21 
فروردين م��اه سال 62 در شم��ال فكه انجام 
گيرد، ام��ا اين عمليات نيز ب��ه دليل استفاده 
گس��ترده دشمن از انواع موانع��ي چون سيم 
خاردار،مي��ن و كانال ه��اي عري��ض و طويل 
موفقيت چنداني كس��ب نك��رد. والفجريك 
با شعار آتش به جاي خون انج��ام گرفت و از 
روش هاي كالسي��ك براي نف��وذ به خطوط 

دشمن بهره برد. 
 دفاعمتحركعراق

بعد از والفجري��ك رزمندگان كشورمان ديگر 
عمليات چنداني در فروردين ماه انجام ندادند 
اال اينكه در فروردين سال هاي 63 و 64 عراق 
به بمباران شهره��اي كشورمان پرداخت تا از 

فشار رزمنده ها در جبهه ها بكاهد، اما پس از 
عمليات والفجر8 در زمستان سال 64 و تصرف 
شبه جزيره ف��او توسط نيروه��اي كشورمان 
عراقي ه��ا تصمي��م گرفتند استرات��ژي دفاع 
متحرك را در پيش گيرند و با حمالت محدود 
اما برق آس��ا، نيروهاي كشورم��ان را مشغول 
دارند. اين استراتژي مي خواست مانع از انجام 
عمليات بزرگ ديگري چون والفجر8 شود كه 
با عمليات كربالي4 و 5 اين استراتژي دشمن 

شكست خورد. 
 فروردينآخرينسالجنگ

فروردين ماه سال 67 ماه شگفتي ها بود. عراق 
كه رفته رفته ارتش خود را به تسليحات جهاني 
مجهز كرده ب��ود، از آخرين روزهاي فروردين 
سال 67 ضد حمالت سنگين��ي را آغاز كرد. 
ابتدا فاو را در 28 تا 30 فروردين مورد هجوم 
قرار داد و بازپس گرفت. سپس تا تيرماه همين 
سال اغلب نقاطي را كه كشورمان به مرور از او 
فتح كرده بود پس گرفت، اما همانطور كه در 
تاريخ خوانده ايم با شكست نيروهاي دشمن در 
عمليات سرنوشت و سپس شكست منافقين 
در مرصاد، سال ها ايثار و مقاومت رزمندگان 

كشورمان با نصرت و پيروزي به پايان رسيد. 

مجتب��ي جعف��ري از رزمندگان و آزادگ��ان دفاع 
مقدس در آخرين سال جنگ ب��ه اسارت دشمن 
بعثي در مي آي��د. جعفري خاط��ره اولين تحويل 
سالش را در اسارت به ياد دارد ك��ه در ادامه آن را 

مي خوانيد. 
سال 1368 در اردوگاه 19 تكريت عراق، ما هشت 
ماهي است كه اسير هس��تيم و اولين عيد اسارتي 
ماست و برايمان خيلي سخت است، مخصوصاً من 
كه با برادرم آنجا اسير بوديم و براي ديگران كه ما 
دو تا را با هم مي ديدند اين عيد خيلي سخت قابل  
تحمل بود. لذا گفتيم چه كار كنيم كه بچه ها اين 

حالت غمزده و غمناك را نداشته باشند. 
ما در نانوايي كار مي كرديم، با پولي كه عراقي ها به 
عنوان حقوق اسارتي به ما مي دادند و حقوقش هم 
كم بود به عراقي ها گفتيم يك مقدار براي ما وسايلي 
مثل روغن و شكر و اينها بياورند و شروع كرديم يك 
چيزي من درآوردي به نام گوشفيل درست كرديم 
كه مزه شيريني و روغن داشته باشد و ياد عيد را آن 

سال در ذهنمان زنده نگه دارد. 
اما سال 1369، سال دوم��ي كه نوروز را در اسارت 
بوديم، به عراقي ها گفتيم كه اگر ممكن است براي 
ما سين ه��اي  هفت سين را تهيه كنن��د و بياورند. 

گفتند: »چي بياوريم؟« گفتيم: »سيب بياوريد.«  
گفتند: »مثاًل اگر از ما شمش طال بخواهيد برايتان 
بياوريم شايد راحت تر باشد تا سيب، سيب در عراق 
پيدا نمي شود.«  گفتيم: »به هر حال ما پول داريم، 
هر چقدر مي ش��ود شما از اين پ��ول تهيه كنيد و 

سيب را بياوريد.« 
براي هر آسايشگاه تقريباً 60 نفره ما دو عدد سيب 
آوردند. هر سيب را يك دين��ار عراقي كه آن موقع 

فكر كنم نزديك به 200 تومان ما بود حساب كرده 
بودند. يعني اين سيب قيمت بس��يار بسيار بااليي 
داشت. اين سي��ب را با سين هاي ديگ��ر در سفره 
گذاشتيم و مراسم سال تحويل را انجام داديم. حاال 
من مقّسم اين سيب ها هستم كه هر سيب را طوري 
تقسيم كنم كه به 30 نفر برسد. بسيار سخت بود 
كه در اسارت بتوانم اين سيب ها را كه درشت هم 

نبود، تقسيم كنم. 

خاطرهاينوروزي
درگفتوگوي»جوان«بايکرزمندهدفاعمقدس

بهار را در وجود حسين ديدم
عليرضامحمدي

رضا حسني پور از رزمندگان دفاع مقدس خاطره يكي از دوستان و همرزمانش را براي ما 
تعريف كرده است كه مناسب حال و هواي نوروز است. روايت ايشان را پيش رو داريد. 

ما در كوچه مان يك پدر و پس��ر داشتي��م كه در ظاهر مث��ل كارد و پنير بودند. پس��ر 
همسايه كه حسين نام داشت بچه شلوغي بود و گاهي كه با پدرش دعوا مي كرد، نردبان 
مي گذاشت و به پشت بام خانه ما مي آمد و شب ها را آنجا به صبح مي رساند. يكبار پدرم 
متوجه شد و همان نيمه هاي شب حسين را مجبور كرد جور و پالسش را از پشت بام ما 
جمع كند و برود.  بعد از انقالب حسين كه سه سال از من بزرگ تر بود، تغييرات زيادي 
كرد. در بسيج پست مي داد و فعاليت مي كرد. تا جنگ شروع شد، عزم رفتن كرد. زمستان 
سال 59 بود كه حسين براي اولين بار به جبهه اعزام شد و فروردين ماه برگشت. ايام عيد 
بود كه ديدم با پدرم دارد حرف مي زند. نزديك شان رفتم و شنيدم كه دارد از حال و هواي 
جبهه مي گويد. حس��ين وسط حرف هايش مرتب بغض مي كرد و حرفش را مي خورد. 
پدرم از حاالت حسين منقلب شده بود. بعد از رفتنش، بابا گفت: جبهه عجب جايي است 

كه اين پسر را آدم كرد!
من آن روز، بهار را در وجود حس��ين ديدم. واقعاً احوالش نو شده بود و شايد بهتر از هر 
كس ديگري معني واقعي ن��وروز را درك مي كرد. هنوز تعطيالت تم��ام نشده بود كه 
حسين به منطقه برگشت و چند روز بعد خبر رسيد به شهادت رسيده است. روز تشييع 
جنازه اش مصادف با 13 فروردين بود. فقط سه سال قبل سيزده بدر با حسين رفته بوديم 
مردم آزاري و روي كساني كه به پارك رفته بودند آب مي پاشيديم و فرار مي كرديم، اما 
انقالب تحولي روحي در حسين پديد آورد و او را در مقدس ترين ميادين نبردي كه تاريخ 

به خود ديده است، شهيد كرد. حسين معني نوروز را يافت و مقلب القلوب شد. 
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سيب سفره هفت سين را به قيمتي گزاف خريديم


